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XXII REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 2021 / 2022 

,,ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU” 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

CZĘŚĆ I.  

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

UCZESTNIKA PRZEGLĄDU  

 

 

DANE KONTAKTOWE (TELEFON, E – MAIL) 

OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

 

 

 

CZY OSOBA ZGŁASZAJĄCA JEST INSTRUKTOREM PROWADZĄCYM?  TAK / NIE1  

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZANEJ DO 

PRZEGLĄDU LUB NAZWA ZESPOŁU / CHÓRU 

 

 

POD KIERUNKIEM (PROSZĘ PODAĆ TYLKO 

IMIĘ I NAZWISKO) 

 

 

KATEGORIA  

NAZWA, ADRES I TELEFON 

REPREZENTOWANEJ ORGANIZACJI / 

INSTYTUCJI  

 

 

 

 

TYTUŁY PREZENTOWANYCH UTWORÓW 

/DOKŁADNY CZAS PREZENTACJI/ 

 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA UPUBLICZNIENIE MOJEGO IMIENIA I NAZWISKA ORAZ PRZESŁANEGO FILMU 

KONKURSOWEGO Z MOIM WIZERUNKIEM NA:  

STRONIE INTERNETOWEJ MOK KAMYK: TAK/ NIE2  

FACEBOOKU NA PROFILU MOK KAMYK: TAK/ NIE3  

W PRZYPADKU ZDOBYCIA STATUETKI WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESŁANIE NAGRODY NA ADRES 

DOMOWY TAK/NIE4 

W PRZYPADKU ZAZNACZENIA „TAK” 

DANE DO PRZESYŁKI (ADRES I NUMER 

TELEFONU DLA KURIERA) 

 

 
1 Podkreślić właściwe 
2 Podkreślić właściwe 
3 Podkreślić właściwe 
4 Podkreślić właściwe 
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PROSZĘ O WYPEŁNIENIE W PRZYPADKU, 

GDY OSOBA ZGŁASZAJĄCA NIE JEST 

JEDNOCZEŚNIE OSOBĄ BIORĄCĄ UDZIAŁ W 

KONKURSIE  

 

OŚWIADCZAM, ŻE SPEŁNIĘ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 W IMIENIU MOK KAMYK,  

W STOSUNKU DO OSOBY KTÓRĄ ZGŁASZAM DO KONKURSU.  

…………………..………………………………..  

CZYTELNY PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

 

 

 

W przypadku przesłania filmów konkursowych przez organizacje, osoba przesyłająca 

zgłoszenie winna jest do zgłoszenia dołączyć indywidualne zgody na publikację danych 

osobowych (imię i nazwisko, wizerunek) na stronie internetowej i/lub Facebooku MOK 

KAMYK od uczestników lub też ogólne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez wszystkie 

osoby, które zgłasza do konkursu.  
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CZĘŚĆ II. Załącznik nr 1  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

XXII REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - UCZESTNICY  

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra 

Kamińskiego „Kamyka”, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4, 

dalej MOK Kamyk. Można się z nami skontaktować:  

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,  

 telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,  

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.  

 

Inspektor Ochrony Danych  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:  

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),  

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.  

 

Źródło i zakres przetwarzanych danych – w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą 

nie zgłosiła się osobiście  

Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, wizerunek zarejestrowany na nagraniu) 

uzyskaliśmy od osoby, która zgłosiła Pana/Panią do udziału w konkursie.  

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych  

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:  

 publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci nagrania na 

stronie internetowej MOK Kamyk/Facebooku, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 

6 ust 1 lit a RODO, lub art. 9 ust 2 lit a RODO w przypadku gdy nagranie ujawnia informacje 

o stanie zdrowia,  

 realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,  

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach - archiwizacja dokumentów,  

 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e 

RODO, wynikających: z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami.  

 

Odbiorcy danych  
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Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z nami, w 

związku ze świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i 

wsparcia oprogramowania dziedzinowego.  

Okres retencji danych  

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:  

 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach,  

 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,  

 do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na podstawie zgody,  

 do czasu przedawnienia roszczeń.  

 

Przysługujące prawa  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:  

 prawo dostępu do treści swoich danych,  

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,  

 prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,  

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

 prawo wniesienia sprzeciwu,  

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

Dobrowolność podania danych  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w 

realizowanym konkursie. 
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Załącznik nr 2  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

XXII REGIONALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – OSOBY 

ZGŁASZAJĄCE  

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra 

Kamińskiego „Kamyka”, z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Bohaterów Warszawy 4, 

dalej MOK Kamyk. Można się z nami skontaktować:  

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,  

 telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 728 39 40,  

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: sekretariat@mok-kamyk.pl.  

 

Inspektor Ochrony Danych  

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować:  

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem „IOD”),  

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@mok-kamyk.pl.  

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych  

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:  

 realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,  

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach - archiwizacja dokumentów,  

 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e 

RODO, wynikających: z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, ze statutu Miejskiego Ośrodka Kultury oraz ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – roszczenia i obrona przed roszczeniami.  

 

Odbiorcy danych  

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z nami, w 

związku ze świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i 

wsparcia oprogramowania dziedzinowego.  

Okres retencji danych  

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:  

 25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach,  

 do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,  
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 do czasu przedawnienia roszczeń.  

 

Przysługujące prawa  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:  

 prawo dostępu do treści swoich danych,  

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,  

 prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest umowa,  

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo wniesienia sprzeciwu,  

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

Dobrowolność podania danych  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w 

realizowanym wydarzeniu. 


